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CÂMARA M U N I C 'I P A L O E 

6ó'1 
PROPOSTA N.~2010 

L I S 

reunião de Câmara de 30 de Julho de 2008, 

a em Diário da República n. 0 160, 2a série, de 20. de Agosto, proceder à elaboração do Plano 

lu.tui~ dlt de Pormenor das Amoreiras e aprovar ps respectivos termos de referê.ncia; . 

~~~<f?. · Decorreu o período de partic~pação pública para a formulação de sugestões e para a apresentação 
()I{.~- ~uaLtti . 

H. 
1
pe informações, de acordo com o-estipulado no .artigo 77° n.0 2 do Decreto-Lei n. 0 380/99, de 2219, 

alterado pelo Decreto-Lei n.0 316/2007, de 19/9; republicado pelo Decreto-Lei n.046/2009, de 20/2 

(RJIGT- Regime Jurídko dos Instrumentos de Gestão Territorial); 

-~rr,rnr-.nc::·t:::. do ·Plano, em cumprimento do estipulado no n. 0 3 do artigo 75°-C do RJIGT, foi enviada à 
nm,c::c:::on de Coordenação e Desenvolvimento Regional territorialmente competente para proceder à 

' ' 
realização de uma conferência de serviços com todas as entidades representativas dos interesses a 

ponderar; 

- Foi deliberado em reunião de câmara de 28 de Abril de 2010, sob a Proposta n.0 169/2010, submeter 
' ' 

a discussão pública a proposta do Pláno de Pormenor das Amoreiras, tendo a deliberação sido 

tiCada no Diário da República, 11 série, n °106, de 1 de Junho de 201 O, através do Aviso n. o 

' ' 
- Foi concluído o período de discussão pública e a versão final da proposta do plano está instruída 

. .o: lic com - os. elementos legais necessários, de acordo com o t~or da informação técnica 

Se~~- _c~ 1n.0 540/DMPU/DPU/10, da qual se anexa · fotocópia e fica a fazer parte integrante da presente 
A 8 K.O-t~l• • · 

' · proposta. 

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de. Lisboa delibere, ao abrigo do disposto na 

ea d) do n. 0 7 do artigo 64° da Lei n. o 169/?9 de 18/09: 
\~~~:-.. 

Determinar submeter a aprovação da Assembleia Municipal a proposta da versão final do Plano de 

Pormenor das Amoreiras, ·ao aorigo do disposto no n. 0 1 do artigo 79° do Decreto-Lei n. 0 380/99, de 22 

de Setembro na redacção em vigor. 

Lisboa, Paços do Concelho, ~de Outubro de 2010 
A<b:acf2J 2-w fl.~.c.fq 

JÇ_ &...~MU.~ ~ . S". Ca&..~u."q dt 1.·~-~ti. 
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C Ã M A R A M U N I C I P A .L D E L I S B O A 

-vJIC!M'-----
Prop. n. ~/ ,lc ,{ o 

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PLAN E AMENTO UR B ANO 
DEPARTAMENTO DE PLANEA'ME N TO U RBANO 

!J[s •. ____ _ 

Informação N° 

540/0MPU/DPU/10 . 

Freguesia 

Processo No 

828/DPURJDIV/2010 

Santo Condestãvell Santa Isabel 

Data 

2010.10.18 

Código SIG 

r-------·---------------------. 
·-.M' l 

LOCAL: Amoreiras HiT /2977/GF.'CI'íl/GAP /EQ-;~i.Jf'i1S/ 1 O l 
. . 20-:10-2010 17: 25: 34 l .___ ___ _ 

ASSUNTO Plano de Pormenor das Amoreiras 

. RESuMo: Propõe-se o envio do Plano de Pormenor das Amoreiras à Assembleia Municipal para aprovação 

Informação 

- A versão final do Plano de Pormenor das Amoreiras (PPA) que se 

apresenta, é r~sultado d~ adequação da· proposta de plano aos 

pareceres decorrentes da Conferência de· Serviços efectuada pela 
o • • 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo (CCDR-LVT) e subsequente Concertação, bem como das 

participações, sugestões e reclamações que foram consideradas 

pertinentes no âmbito da Discussão Pú~lica do Plano. 

- N9 que diz respeito aos pareceres .das entidades presentes na 

Conferência e de Serviços e à fase da Concertação, juntam-se a Acta 

daquela reunião e os documentos q4e promoveram o acerto de 

posições no que concerne à proposta final do Plano. 

- No Relatório de Ponderação que igualmente se anexa, explicita-se a 

o procedimento relativo à Discussão Pública efectuada, à participação; 

à análise das participações e às alterações introduzidas no F:>lano. 

- De acordo com a legisl_ação em vigor, prop.õe-se ~ue a Câmara 

aprove o envio do Plano à Assembleia Municipal para aprc;>Vação . .. 

O CIP 

Despacho 

Eduardo Campelo 
Chefe da Divisão de Coordent~ do 

Instrumentos de Planeamento 

À-- JA. ; ./\,~ • ~~.cbc..:i 

.,4~ . ~ .. ---o.J ...... ~~ 
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Em anexo: 

Ane>~;p .l: Acta da reunião da Conferência de Serviços de 11 de Janeiro de 

2010. 

Anexo li: Relatório de Ponderação. 

A Técnica 

Paula Dias 

Folha 

-----'----·-------· 
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CÂMARA MUN IC IPAL DE LIS BOA 
PRES.I D E N TE 

ACTA EM MINUTA 

Nos termos e para os efeitos oo artigo 92° da Lei n.0 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Ler n° 5-A/2002 de 11 de Janeiro e 27° n°s 3° 

e 4° do Código do Procedimento Administrativo, bem como o dispósto no artigo 18° . 
• f 

. n° 3 dó 'Regimento da CML, foram aprovadas na Reunião de Câmara de 03 de 

Novembro de 201 O, as propostas a seguir discriminadas, constituind<? o presente 

documento, bem como os .originais das referidas propostas, a acta em minuta: 

· (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

. . Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta do Plano 
de Pormenor de Salvaguarda da Baixa Pombalina, nos termos da pr~posta; 

(Aprovada por maioria com 14 votos a favor (7PS, 2 lnd. e 5PPD/PSD), 1 voto 
contra (CDS/PP) e 2 ~bsb~nções (1 PPD/PSD -Ver. Vito r Gonçalves e 1 PCP)) 

(Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado) 

Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta do Plano 
de Pormenor das Amoreiras, nos lermos da proposta; 

(Aprovada por maioria com 8 votos a favor (6PS, 1 lnd. e 1 PCP), 1 voto contra 
(CDS/PP), e .5 abstençõe~ (5PPD/PSD)) . . 

Reunião de Câmara n• 48 de03 de Novembro de 2010 1 
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CÂMARA MUNICIPAL D 'E LISBOA 

PRESIDENTE 

(Subscrita pela Sr.a Vereadora Maria João . 
.. .. Mendes) 
Aprovar e s1,.1bmeter à Ass~mbleia Municipal. o percentual ~e 5% relativo ao 
Imposto sobre o Rendimento das P~ssoas Singulares. (IRS), para vigorar no 
ano de 2011, nos termos da proposta; . 

(Aprovada por maioria com 1 O votos a favor (7PS, 2 lnd e 1 PCP), 2 ·votos 
contra (1PPD/PSD - Ver. Vito.r Gonçalves e 1CDS/PP) e 5. abstenções 
(5PPD/PSD)) . 

Proposta Alternativa do CDS/PP 
Rejeitado com 9 votos contra (7PS e 2 lnd.), 7 abstenções (6PPD/PSD e 
1 PCP) e 1 .voto a favor (CDS/PP)) 

Nos termos do1 n.0 3 do Art. 92.0 da supra citada Lei n.0 169/99, de 18 de 
. ~embro e CC>f11 · a redacção d~da pela Lei n° s:.iv2002 de 11 de Jan.eiro eu, 

.1-' c.. u \s \_ _ ~ ~ ~· . Directora do Departamento de Apo1o aos 
Orgãos do fVIunicípi~ndei lavrar. 

Lisboa, aos 03 de Novembro de 201 O 

O Presidente ' . 

\ 

. \ 

Reunião <Ie.Cãmàra n• 48 de 03 de Novembro de 2010 5 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
LIS BOA 

PROPOSTA 

N.0 609/2010 

ACTA EM MINUTA 

Nos termos do disposto no n.0 3 do artigo 92.0 da Lei n.0 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção introduzida pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, do estipulado nos n°s 3 e 4 do artigo 27.0 do Código do 
Procedimento Administrativo e, ainda, o disposto no n.0 3 do artigo 72.0 

do Regimento da Assembleia, deliberou a Assembleia Municipal de 
Lisboa aprovar em minuta a parte da acta referente à presente Proposta.---

Sala das reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa, em 29 de Março de 2011. _____________ .:. ___________ , ________________________________________________________ _ 

Av. de R~ma, 14-P, 2.0 andar- 1000-265 Lisboa 
Tal. 218 170 401 - Fax 218 171 275 

E-mail: aml@cm-iisboa.pt 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
llSDOA 

COMISSÃO PERMANENTE DE URBANISMO E DE ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO DA INTERVENÇÃO NA ZONA RIBEIRINHA E BAIXA DE LISBOA _ 

- -S>aJt~ -~ ~ .)< ~ ocl2. 
C().( · R . ~. c14 S.G. ~ 

PARECER o2$l . $ . 2a f t · 

Proposta n° 609/2010 - Plano de Pormenor das Amoreiras 

A Comissão Permanente de Urbanismo e de Acompanhamento da Gestão da Intervenção na Zona 
Ribeirinha e Baixa de Lisboa reuniu em 28 de Dezembro de 2010 e 7 de Janeiro de 2011 para 
apreciar a Proposta n° 609/2010, apresentada pela Câmara Municipal, relativa ao Plano de 
Pormenor das Amoreiras. 

Previamente, em reunião conjunta com a Comissão Permanente para o Planeamento Estratégico e 
Acompanhamento do Plano Director Municipal, as opções subjacentes ao projecto de Plano de 
Pormenor das Amoreiras foram apresentadas pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 
Municipal e técnicos municipais. 

O conteúdo da proposta de plano de pormenor, subdividido em três unidades de execução, 
foi amplamente debatido pela comissão, tendo sido evidenciados os aspectos considerados 
positivos e aspectos considerados negativos ou insuficientes. 

Entre as diversas questões objecto de debate, quer numa perspectiva crítica quer numa 
perspectiva favorável, salientam-se: 

o excesso da altura admitida para os prédios a implantar na Unidade de Execução 2; 
o provável agravamento da mobilidade e do estacionamento em toda a zona de Campo 
de Ourique, dada a improbabilidade da extensão a curto prazo da linha de metro à 
zona das Amoreiras, aconselhando uma posição activa da Câmara Municipal na 
articulação com o Metro 
o desrespeito pela capitação de estacionamento previ,sta no regulamento do Plano 
Director Municipal; 
a incompreensão da prevista redução da Av. D. João V para duas faixas de rodagem; 
o desrespeito pelos níveis de ruído admissíveis tal como previstos no Regulamento 
Geral do Ruído; 
a omissão de previsão de habitação a custos acessíveis, inexplicável face a 
disponibilidade, no âmbito do plano, de bens municipais; 
o apagamento da memória colectiva com a previsão da demolição das casas mais 
antigas (pateos e vilas), nomeadamente, na Unidade de Execução 2; 
a consequente promoção, apenas e tão só, dos escalões habitacionais mais elevados; 
a insuficiência dos equipamentos públicos previstos e a indefinição da sua localização; 
o desaproveitamento do espaço onde se encontra o reservatório da EPAL, urgindo 
encontrar uma solução que permita a sua fruição pública e facilite o acesso pedonal de 
Campo de Ourique às Amoreiras; 

Av. de Roma. 14-P, 2.0 andar- 1000-265 Lisboa 
Tel. 218 170 401 - Fax 218 171 275 

E-mail: aml@cm-lisboa.pt 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

LISBOA 

a metodologia adequada a que obedeceu a elaboração do plano, visando cerzir vazios 
urbanos; 
o tratamento da Unidade de Execução 3, fechando toda a frente urbana fronteira ao 
Centro Comercial das Amoreiras; 
a mais valia da definição da localização do quartel de bombeiros de Campo de Ourique. 

Quer as questões que decorrem do reconhecimento do mérito do conteúdo da proposta de 
plano quer as observaç~s críticas enunciadas, devem, no entender da 4i Comissão, ser 
tomadas em conta e amplamente debatidas pela Assembleia Municipal durante a apreciação 
da Propostas n° 609/2010. 

Assembleia Municipal de Lisboa, em 7 de Fevereiro de 2011. 

O Presidente da Comissão 

-António Duarte de Almeida-

Av. de Roma, 14-P, 2.0 andar- 1000-265 Lisboa 
Tel. 218 170 401 -Fax 218 ~.71 275 

E-mail: aml@cm-lisboa.pt 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL ~. 3 . ~ 
LISBOA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISB 

COMISSÃO PERMANENTE PARA O PLANEAMENTO 
ESTRATÉGICO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRECTOR 

MUNICIPAL 

PARECER 

Proposta no 609/2010 

A Comissão para o Planeamento Estratégico e Acompanhamento 
do Plano Director Municipal reuniu no dia 24 de Março de 2010 
para analisar e debater a Proposta n° 609/ 2010, relativa ao 
Plano de Pormenor das Amoreiras. 

Esta reunião foi precedida de duas outras, realizadas 
conjuntamente com a Comissão Permanente de Urbanismo e de 
Acompanhamento da Gestão da Intervenção na Zona Ribeirinha 
e na Baixa de Lisboa: 

uma primeira, realizada no dia 29 de Novembr o de 
2010, em que houve ocasião de ouvir o Senhor 
Vereador Manuel Salgado, acompanhado por vários 
Técnicos Municipais, 

uma outra, que teve lugar no dia 3 de Março de 201 1, 
na qual a Comissão teve ocasião recolheu do Senhor 
Presidente do Conselho de · Administração do 
Metropolitano de Lisboa e de dois dos seu Vogais um 
conjunto de informações entendidas como relevantes 
para a análise da Proposta. 

A apreciação da Proposta contida neste Parecer é plural, 
porquanto reflecte a diversidade da própria Comissão, e pretende 

Av. de Roma, 14-P, 2.0 andar- 1000-265 Lisboa 
Tel. 218 170 401 - Fax 218 171 275 

E-mail: aml@cm-lisboa.pl 
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ser um contributo para o debate que o Plenário da Assembleia 
Municipal de Lisboa terá sobre esta matéria. 

A Comissão registou desde logo como positivo o facto de o Plano 
ter sido elaborado pelos Serviços Municipais, assim se dando 
utilização aos recursos humanos da Câmara Municipal em 
matéria urbanística. 

A Comissão registou igualmente a necessidade da existência de 
um Plano ordenador e regulador, cuja ausência tem sido 
responsável pela consequente degradação urbanística da zona, a 
que urge dar termo. 

O Plano propõe soluções para a cerzidura do tecido urbano, 
apresenta soluções para o fecho de um conjunto de vazios -
inestéticos e incoerentes - existentes no local, e dá resposta, 
nomeadamente, à questão do quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Campo de Ourique, aspectos que foram igualmente objecto de 
urna apreciação positiva pela Comissão. 

Tendo ficado clara a impossibilidade, nos tempos mais próximos, 
de a zona vir a ser servida pelo Metropolitano, e a insuficiente 
capitação do estacionamento previsto face ao disposto no 
Regulamento do Plano Director Municipal, a Comissão registou 
com preocupação a previsível deterioração das condições de 
estacionamento- já de si muito deficientes- com a consequente 
degradação da mobilidade e da qualidade do espaço urbano. No 
entanto, a Comissão admitiu que estas deficiências podiam vir a 
ser atenuadas com o reforço de outro tipo de transporte colectivo 
ligeiro e com o ordenamento do estacionamento público 
existente. 

Foi também obser:vado que este fenómeno poderá resultar 
agravado pelo expectável aumento do número de automóveis 
numa zona que se caracteriza como de acesso à cidade e de 

2 
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triagem dos fluxos d e trânsito, conjugado com determinadas 
soluções preconizadas para a sua circulação. 

Por último, foi constatado que o Plano não dá solução à área 
ocupada pelo reservatório da EPAL, incluindo o edifício situado 
na Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, que se encontra 
significativamente degradado. 

A Comissão sugere que as reflexões evidenciadas neste Parecer -
digam elas respeito aos méritos da Proposta, ou aos aspectos em 
que a mesma é su sceptível de crítica ou aperfeiçoamento- sejam 
objecto de amplo debate pelo Plenário da Assem bleia Municipal 

Na sequência e sem prejuízo do acima exposto, é parecer da 
Comissão Permanente para o Planeamento Estratégico e 
Acompanhamento do Plano Director Municipal que a 
Proposta n° 609/2010, relativa ao "Plano de Pormenor das 
Amoreiras" se encontra em condições de ser apreciada no 
Plenário da Assembleia Municipal de Lisboa. 

Os Grupos Municipais reservaram para esse debate a defmição 
do seu sentid o de voto. 

Lisboa, 27 de Março de 20 11 

O Presidente da Comissão 
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